רבי עקיבא וחבריו | מכות כד ע"ב

פתח במסכתא

חגי סבג )ד'(
הגמ' בעמוד האחרון של מסכת מכות )כד ע"ב( מספרת את אחד הסיפורים היותר
מוכרים אודות החורבן .בלימוד של דברי הגמ' בפשוטם עולות כמה שאלות על
הסיפור ,ואולי ע"י מענה של השאלות נוכל להבין יותר מה אמרו חכמים לרבי עקיבא
ומה השיב להם.
ר"ע אומר" :תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה ,באוריה כתיב :לכן
בגללכם ציון שדה תחרש ]וגו' [,בזכריה כתיב :עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות
ירושלם ,עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה  -הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו
של זכריה ,עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה  -בידוע שנבואתו של זכריה
מתקיימת".
א .לכאורה לא מובן ממה התיירא ר"ע? הרי אם לא תתקיים נבואת הפורענות של
אוריה ממילא אין בכלל צורך בנבואת הנחמה של זכריה.
ב .וכי היה לר"ע ספק בהתגשמות נבואתו של זכריה ,שעד שלא נתקיימה
נבואתו של אוריה היה מתיירא?
ג .גם אם לר"ע יש סיבה טובה לצחוק ,הרי בוודאי גם הוא מסכים שצריך
להתאבל על החורבן ,וא"כ מה הוא שואל את חבריו "מפני מה אתם בוכים"?
ננסה לתת פירוש לדברים:
ר"ע וחבריו באים למקום החורבן .כשהם מגיעים להר הצופים  -כולם מגיבים באותו
אופן ,וקורעים את בגדיהם ,ומכאן שברור שגם ר"ע מודה שצריך להתאבל על החורבן.
כשהם מתקדמים ומגיעים להר הבית הם רואים שועל שיוצא מבית קודש הקדשים,
כאן התגובה של ר"ע והחכמים כבר אינה אותה תגובה  -בעוד שחכמים בוכים ,ר"ע
מצחק .חכמים שואלים את ר"ע" :מפני מה אתה מצחק?" השאלה נראית פשוטה
וטבעית ,שהרי כשמגיעים למקום קדש הקדשים שכתוב עליו "והזר הקרב יומת",
ורואים שועל שיוצא משם  -זו לא סיבה לצחוק ,כפי שהם באמת עונים לר"ע לאחר
שהוא משיב להם בשאלה "מפני מה אתם בוכים?"
צ"ל שבוודאי גם ר"ע מודה שיש מקום לבכות ,אלא שהוא רוצה לברר מהי הסיבה
לבכי שלהם .ועל תשובתם לשאלה זאת עונה להם ר"ע לכך אני מצחק .ר"ע הבין
מתשובתם  -מקום שכתוב בו "והזר הקרב יומת" ועכשיו "שועלים הלכו בו" -
שהסיבה לבכי שלהם היא לא הסתלקות השכינה ועוצמת החורבן ,אלא השפלות של

המקום שחרב" ,שמשמע שהיו מצטערים על השפלות הגדולה שנשתמש בה ואילו
היה משתמש בה בן אדם לא היו מצטערין כ"כ" )מהרש"א בחידושי אגדות( .על כך עונה
להם ר"ע :לכך אני מצחק"  -כלומר ,דווקא כשאני רואה את השועל שיוצא ואת
השפלות ,אני מצחק ,כי רק אז מתקיימת נבואתו של אוריה וממילא תתקיים נבואתו
של זכריה של "עוד ישבו זקנים וזקנות" .וביאור הדברים כך הוא:
הכתוב תלה את נבואתו של אוריה בנבואתו של זכריה ,ועל כן ר"ע הבין שנבואת
הפורענות של אוריה היא לא רק על הסתלקות השכינה אלא גם על הביזיון שיהיה
בירושלים ,ומכיוון שזו נבואת פורענות שכידוע יכולה לחזור – עד כה חשש ר"ע שמא
לא תתגשם ,ותהיה רק הסתלקות שכינה בלי השפלות ,וכיוון שלא תתקיים נבואת
הפורענות של אוריה  -ממילא לא תתקיים נבואת הנחמה של זכריה שהרי היא תלויה
בה .מעתה מובנים דברי ר"ע" :לכך אני מצחק"  -דווקא מהסיבה שאתם בוכים,
שראיתם את שפלות מקום המקדש  -אני צוחק ,כי מתוך השפלות יודע אני בוודאות
שתתקיים נבואת הנחמה של זכריה.
אולי אפשר להסביר כך גם את תשובתם של החכמים" :עקיבא נחמתנו ,עקיבא
נחמתנו" .הגמ' מדגישה ש"בלשון זה אמרו לו" ,ומשמע שיש לדקדק בכפילות של
הדברים .לפי הסבר זה אפשר לומר שחכמים אומרים לו שניחמם בשני דברים – גם
בדבר החורבן וגם בדבר הנחמה :כשחכמים ראו את השועל הם חשבו שזה המצב הכי
גרוע שעם ישראל יכול להגיע אליו  -גם הסתלקות השכינה וגם השפלות הגדולה של
המקום ,ופירשו זאת כסימן מהקב"ה שח"ו מאס בהם ,שאם היה רק הסתלקות שכינה
ולפחות בלי שפלות היה יותר טוב .ועל זה ניחמם ר"ע ,שאדרבה  -אילו היה רק
הסתלקות שכינה בלי שפלות ,זהו מצב יותר גרוע ,שהרי אז אין אנו מובטחים בנחמה.
וכן נחמם ר"ע בפעם השנייה בדבר הנחמה ,שהם חשבו שכרגע זה מצב של חורבן בלי
שום אופק של תקווה ,ור"ע חידש להם שבחורבן עצמו כבר אפשר להתחיל לראות את
נקודת האור של הנחמה ,שכבר עכשיו הקב"ה מרמז להם שאם נתקיימה נבואתו של
אוריה תתקיים נבואת זכריה של "עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים" .יה"ר
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שנזכה לגאולה השלימה ולבנין הבית השלישי במהרה ,אמן.
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את עיקרי הדברים שמעתי מהאברך החשוב ר' שוקי כהן.

חידוש מצות פתיל תכלת בימינו | חלק ב'
ר' יצחק אמסלם
בפרק הקודם הובאו מספר מקורות בחז"ל ובהם סימנים לזיהוי חילזון התכלת .בדורות
האחרונים זוהה הארגמון קהה הקוצים כחילזון התכלת .בחלק זה של המאמר נתמקד
בראיות לטובת חילזון זה מתוך מקורות מחקריים קדומים ובני זמננו 1ומקבילות להם
בתורת חז"ל.

א .הקבלה בין ספרות חז"ל לספרות המדע מהדור העתיק
אחד הדברים החשובים ,שמטילים את עיקר כובד המשקל על זיהוי הארגמון קהה
קוצים הוא שהיוונים כתבו ספרי מדע ותיארו את בעלי החיים שהיו בארץ ישראל
לפרטי פרטים .ישנם תיאורים בספרי אריסטו ופיליניוס הרומי 2של משפחת חלזונות
בשם פורפורא ,3שבהם השתמשו אז לצביעת אדום ,סגול וכחול .הם תיארו במפורט
את החילזון ארגמון קהה קוצים ,מקום הימצאותו ,אופן הצביעה של התכלת ,ועוד.4
ומדבריהם עולה באופן ברור וחד משמעי שהחילזון הוא הארגמון ,ממנו הכינו גם את
צבע התכלת וגם את צבע הארגמן.
גם בספרות האחרונים למרות הפסקת השימוש בתכלת כחלק ממצות ציצית ,נמצאים
איזכורים לפורפורא כחילזון התכלת .כך כתב היעב"ץ בספרו מטפחת ספרים )פרק ד(,
החוות יאיר )סי' יח סע' ב( ו'מוסף הערוך' על ספר הערוך )ערך 'פורפורא'( .נצטט כאן מדברי
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בעיין זה מומלץ מאוד לעיין במאמרו של הגר"י קאפח "לימודי חול במשת
הרמב"ם" .שם הוא פורש את דרכו של הרמב"ם בחובה ללמוד את שאר
החוכמות )אסטרוומיה ,לוגיה ,הדסה ,רפואה ועוד( ,כדי להעמיק בהבת רזי
התורה.
2
כתב  37ספרים שמשמשים אותו כיום בתור אציקלופדיה מדעית ,המתארת
את ההווה של הטבע בזמו ,שחשבת לאחת המקיפות בעולם העתיק ומוערכת עד
היום אצל חוקרים בי ימיו .עובדות רבות שמופיעות בכתבים של פילייוס הזקן
מאוששות על ידי אשי המדע כיום ומוכחות להפליא .על כך אמר "חכמה בגויים
תאמין".
3
משפחה זו מזוהה עם המשפחה המכוה כיום משפחת הארגמוים )מורקס(.
4
הוא גם ציין בכתביו שכדי להגיע לצבע תכלת צריך לחשוף את התמיסה לקרי
השמש )דבר שלא ידע הרב הרצוג(.

עיוני הלכה
הרב אברהם הרופא פורטאליאוני שחי באיטליה 5בשנת ה'שע"ב בספרו 'שלטי
גיבורים':
המילה הזאת בלאט"ה יש לה שתי משמעויות כפי הפרש הלשונות ,כי בלשון לאטינו
רוצה לומר עש האוכל הבגד ,ובלשון יון רוצה לומר רמש הים הנקרא פורפורא ,והוא
החילזון שצובעים בו התכלת.

גם הראבי"ה בברכות )סימן כה( כתב "בין תכלת לכרתי בין פורפורין ובין פריפינין ,והוא
מעיל שקורין בלשון לעז פורפורא ויש שדומה לו קצת".
ולכאורה אכן ניתן להביא ראיה מלשונות העמים לענייני הלכה ,כמו שמצינו בגמרא
שבת )כ ע"ב( :ולא בכלך" :אמר שמואל שאלתינהו לכל נחותי ימא ואמרי כולכא שמיה".
וכך מוכח מדברי הרמב"ן שנוספו לסוף פירושו על התורה בעניין זיהוי השקל  ,שהוא
סמך על הכותים בקריאת האותיות בעברית עתיקה שעל גבי שקל עתיק שמצא ,ולא
חשש שהם טועים בקריאתם או שיש כתבים שונים או שהמטבע זויף וכדומה.
אם כן ,זיהוי זה של חילזון התכלת עם ארגמון קהה קוצים מתאים למה שכתבו
סופרים קדמונים יווניים ולטיניים מתקופת חז"ל ואחריה כשהם מסיחים לפי תומם.

ב .ממצאים ארכאולוגיים
א .בחפירות ארכאולוגיות שנעשו בכעשרים אתרים שונים ברחבי ארץ ישראל ,ובפרט
באזור נחלת זבולון )אזור העיר עתלית כיום( ,נמצאו מבנים עתיקים ששימשו בתי
חרושת לייצור צבעים ,ועל ידם התגלו מצבורים רבים של אלפי קונכיות ארגמון קהה
קוצים .ואם כן ,זו עובדה ברורה שבימי קדם שימש הארגמון קהה הקוצים כחומר גלם
לצבע התכלת .כאן המקום להעיר שאין בראיות אלו בכדי להוכיח שבזמן חז"ל צבעו
את פתיל התכלת בארגמון .אך עם זאת מהווה הדבר משקל נוסף בעיני הפוסק על
מנת להכריע בסוגיה.
בתגובה לכך כתב הרב הרצוג:
בכל הכבוד וההערצה שלבנו הוגה לגאון המדע היווני אריסטו ,אין אנו מושבעים
להרימו למדרגת אדם עילאה שכל רז לא אניס ליה .וממה שאין חכמי יוון ורומי
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ראוי לציין שעד היום באיטליה יתן למצוא בשפע את הארגמון קהה הקוצים.

מפרטים את המין המיוחד שממנו היו מוציאים את החומר אין פירכא של כלום .לא
מפיהם אנו חיים ,ומה שאמרנו על אריסטו נאמר בקל וחומר על הבאים אחריו שלא
הגיעו לקרסוליו.

אך לכאורה נראה שיש להקשות על כך ,שמכל מקום היוונים מתארים את התיאור
המדעי שהיה בזמנם ,ולצורך כך לא צריך להיות "אדם עילאה" .ועוד ,שלפי הרב הרצוג
צריך לומר שהיו שתי צביעות של חילזון :התכלת של היוונים והרומאים ,שהיא
מהארגמון ,ועוד מצבעות של הינטינות שהם נמחקו והם היו של היהודים ,אך ההנחה
זו מאד קשה .יתר על כן יקשה ,שאם אכן היה סוג אחר של חילזון איתו צבעו תכלת,
לא היו צריכים להזכיר את הקלא אילן כזיוף של תכלת ,אלא את הארגמון .ולכן נראה
שכאן "לא ראינו" היא כן ראיה.6
ב .בשנות החמישים נמצא ממצא ארכאולוגי בסיביר ,ליד גבול סין ,המתוארך למאה
ה 4-5-לפנה"ס ,קבור מתחת לשכבת קרח ששמרה אותו בתנאים טובים במיוחד.
הממצא היה אוכף איראני מצמר ,בן כ 2500שנה )תקופת בית ראשון( .ניתוח כימי של
הצבע הכחול והסגול באוכף הראה כי מקורם בחילזון הארגמון.
ממצא זה מלמד אותנו כמה עובדות חשובות .בימי קדם אכן ידעו להפיק צבע כחול
מארגמון .7בנוסף לכך עמידות וטריות הצבע למשך תקופה ארוכה כל כך מזכירים את
תכונת עמידות הצבע שהוזכרה אצל חז"ל.
ג .בשנת תשע"ג התגלה ממצא ייחודי וחשוב ממערות מורבעאת שבמדבר יהודה .בד
המתוארך למאה השניה ,שנצבע בחומר שהושג מן החילזון הימי מורקס טרונקולס
בצבע כחול ,וממוצא ישראלי מקומי.
 6דברים אלו אמרו בע"פ על ידי הרב שמואל טל ראש ישיבת תורת החיים
)תשס"ח(.
7
דבר שהוקשה לרב הרצוג ,עד כדי כך שפסל את הקביעה שזהו החילזון לטובת
חילזון אחר )יטיה( ואכמ"ל.

על הקרחות | אורות ,ישראל ותחייתו ,עמ' לג-לד

ראש הישיבה ,הרב מרדכי גרינברג שליט"א
את חטאו של קורח נועץ הרב קוק זצ"ל בחטא הקדמון של קין .לנו נדמה שקין רצח את
הבל ,משום שקינא בו על שה' שעה על מנחתו ולא קיבל את מנחתו שלו .אך הרב זצ"ל
רואה זאת בצורה שונה .לא שהרצח נבע מזה שלא קבלו את מנחתו ,אלא להיפך  -לא
קיבלו את מנחתו משום שקין הוא רוצח .אמנם הסדר הכרונולוגי של הדברים הוא כזה,
שלא קיבלו את מנחתו וע"כ רצח את הבל ,אך באמת "אותו הרוצח שיצא אל הפועל
אח"כ ,היה גנוז וספון כבר בעת הקרבת הקרבן מפרי האדמה" .כלומר ,קין הוא רוצח
בפוטנציאל ,ומשום כך כשהוא מקנא באחיו ,יוצא הרצח אל הפועל .ומדוע ה' לא קיבל
את מנחתו? משום "שקורבן זה תועבה הוא והוא הוא המגביר את כל כח רע ,והחטאת
הרובץ על הפתח ,הוא מתגבר ומתאמץ ע"י רוח הקודש שהוא קולט את קרבו ומהפכו
לתכונתו".
אדם שתכונותיו רעות ומגונות ,אינו רשאי להביא קרבן ,משום שקבלת הקורבן נותנת
לגיטימציה לרוע שבו :הנה ה' קיבל את מנחתי ,למרות מחשבות הבליעל שבקרבי.
והמסקנה ,שהקב"ה מבין את נפשו של כל אחד ,ומקבלו כמות שהוא .ואם כך ,הרי אין
צורך להתאמץ ולשפר את המידות ואת ההתנהגות המעשית ,שהרי הקב"ה מקבל
אותך כפי שאתה הינך.
אידיאולוגיה זו של קין הפכה להשקפת עולם כללית ,והיא המכונה בפי הרב זצ"ל -
קינות" .הקינות עשתה באדם את מעשה המפעל הקרחי בישראל .הקריאה של כל
העדה כולם קדושים ובתוכם ה' היא הקריאה לועגת לכל תוכן הקדש ולכל הרוממות
וההכנה התוכית הדרושה להיעשות עד שיהיה הקודש מבוסס בחיים באמת שיהיה
מובטח מכל פגם וסיאוב ,ושלא ייהפך לרועץ ולצרה היותר גדולה של העולם".
ההויה והאנושות כולה מסודרת בדרך של מרכז והיקף .החל מגרמי השמים ומערכות
כוכבים הסובבות סביב כח מרכזי ועד לחלקים הקטנים ביותר של האטום שאף הוא בנוי
מגרעין ואלקטרונים הסובבים סביבו והוא מושך אותם אליו ומשפיע עליהם.
וכך האנושות" .ישראל באומות כלב באיברים" ,כדברי ריה"ל .ואף בישראל עצמם ישנו
מרכז – שבט לוי .המרכז את חיי הרוח ומשפיע על כלל ישראל המקיפים אותו .ובשבט
לוי ישנו מרכז – הכהנים ,שהם משפיעים על היקף השבט כולו .ובמרכז הכהנים – הכהן
הגדול.

המלכות בישראל | חלק ג'
אסף משניות )ה'(
בחלקים הקודמים עסקנו בבעיות שישנה במלכות כצורת שלטון ,ועמדנו על סיבותיהן.
הסברנו שהאדם לא נברא למלכות משום שבמציאות אידיאלית ,מציאות של קודם
חטא האדם הראשון כדברי הרב ,האדם מודע למקומו בבריאה ומשום כך הוא מכפיף
רצונו לרצון הקב"ה .אך במציאות הממשית ,זאת שלאחר החטא ,עולם בלי מערכת

ג .כי היכי דליציל צבעיה
סיוע נוסף לזיהוי הארגמון ,מדברי הגמרא בשבת )עה ע"א( שנהגו לפצוע את החילזון
לפני הוצאת דמו "כי היכי דליציל צבעיה" ,ובאמת כך הדבר בארגמון .שלאחר מיתת
החילזון לא מופרשים האינזימים שמאפשרים שהצבע יהיה צלול ועמיד .ולכן העדיפו
הצבּעים להוציא את הדם דווקא לפני שהארגמון מת ,שאז מופרשים האנזימים הללו,
והצבע צלול ועמיד יותר.

ד .עמידות הצבע
העמידות של צבע הארגמון היא גבוהה ביותר .וגם לאחר כביסות וחומרי ניקוי וכדומה,
לא יורד הצבע כלל.
לסיכום :תגליות אלו אין בהם כדי להוכיח שהשתמשו בחילזון זה לצביעת תכלת
לציצית .הראיות הנ"ל מלמדות על שימוש בארגמון קהה קוצים לצביעת תכלת במיני
בגדים שאינם ציצית .הטענה בעניין זה היא :אם נרצה לומר שבימי קדם ,כאשר הייתה
מצויה התכלת בציצית ,הייתה נפוצה וידועה שיטת צביעה נוספת מחילזון אחר ,שאף
הוא נדיר ,יקר ,מצוי בנחלת זבולון ,שימש ללבוש מלכות ,נאסר ללובשו בגזרת הקיסר
הרומאי ,שמו דומה אצל חז"ל ואצל חכמי האומות )פורפורא( ,עמידותו גבוהה ]ועוד[,
היה על חז"ל להודיענו על קיומו כדי שלא נבוא לטעות בו .8עצם העובדה שהוא אינו
מוזכר בשום מקום ,מלמדת על כך שהוא הוא החילזון שהיה מצוי אצל חז"ל.
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ה'מתחרה' היחיד לחילזון התכלת שהוזכר אצל חז"ל הוא קלא אילן.
מציו בתוספתא מחות )פ"ט(" :תכלת אין כשרה אלא מן החלזון שלא מן החלזון
פסולה" ,דהייו שאין עוד מין חילזון אחר שיכול להפיק תכלת דומה לזו של
החילזון הכשר .כלומר שצריך לומר שחז"ל התעלמו מתעשייה שלימה של צבע
תכלת מחילזון שתכותו דומה מאוד לחילזון הכשר ,דבר שלא מסתבר לומר.
עוד יש להוסיף ולומר ,שמן הסתם היה צרך להימצא באחד המקומות בארץ
שאריות של קוכיות מאותו חילזון.

מדרכי הראי"ה
המהר"ל הסביר ,שמשום כך כל האותיות של אהרן הן אותיות אמצעיות ,כנגד ג'
המרכזים – ישראל באומות ,שבט לוי בישראל ,ומשפחות הכהונה בשבט לוי ,והן
האותיות ה'-נ'-ר' .ה' היא האות האמצעית שביחידות ,נ' בעשרות ור' במאות) .א'-ט',
י'-צ' ,ק'-ת'( ,והאות א' מציינת את יחודו של הכה"ג שהוא לעולם אחד.
דבר זה בא ללמדנו ,שלעולם אנו זקוקים למשהו מרכזי שבו הכל מרוכז ,הוא למעלה
מכולם ,וגורם לכל ההיקף להתרפק עליו ,להשתוקק להיות דומה לו ,ולהתעלות אליו.
האומר "כל העדה כולם קדושים" – אין צורך במרכז ויוצא דופן כי כולם קדושים וכולם
תכונות ושלמות הקודש – זה אומר שכולם למטה ואין צורך עוד להתעלות ,והרי זו היא
השקפת קין ,שאין צורך במאמץ להתמודד ולתקן ,הכל כבר מתוקן והכל קדוש .אין
שום חילוק בין המון העם לאהרן הכהן ולמשה" ,ועל כן הוכרח הדבר שירד חיים
שאולה ,להאבד מתוך הקהל ולהיות לעולם לאת לבני מרי ,כדי שלא יהיו עוד כקרח
וכעדתו".
השקפה זו תסביר לנו את דברי חז"ל המוזרים ,שקרח התעטף עם אנשיו בטלית שכולה
תכלת והתריס כלפי משה – אם חוט אחד של תכלת פוטר ,כשכולה תכלת על אחת כמה
וכמה .וכן בית מלא ספרים ודאי שאינו חייב במזוזה .נראה מדברי חז"ל כאילו באו אל
משה להוכיח עד כמה יש דברים אבסורדיים בתורתו .אך לפי הנ"ל ,כוונה עמוקה היתה
בשאלותיו :אם כולם קדושים – לשם מה יש צורך בכה"ג ובנביא כמשה .אם טלית כולה
תכלת ,לשם מה חוט אחד מרכזי שישפיע על הכל .וכמו כן אין צורך במזוזה כאשר
הבית מלא ספרים.
משה ענה להם ,שלעולם יש צורך בדבר מרכזי שיזכיר "את כל מצוות ה'" ,והוא תמיד
למעלה .זהו חוט הציצית באדם והמזוזה בבית ,וכמה שהאדם יהיה קדוש וכן הבית -
לעולם אנו זקוקים למרכז שהיא מעל הכל ,כדי לדחוף אותנו למאמץ נוסף למעלה.
"העולם צריך שיכיר ,כי לא בהגה אחד ,באמרת אמונה מתוארה לבדה ,די לאדם לעוף
לגן עדן ,וכל אוצר הרעה הרצח והתעוב ,הספון בכל חדרי רוחו ,בדמו ובבשרו ,יכול
להשאר בעינו ,וממילא הוא איננו צריך צרוף ולימוד ,ריכוז ועליה".

דברי הרב
משנת הגרי"ד סולובייצ'יק

שלטונית מסודרת יוביל בהכרח למצב של איש הישר בעיניו יעשה .משום כך ,ישנו
צורך לייסד מלכות .אך יחד עם זאת ,החשש מפני הכח הגדול שהיא תרכז בתוכה,

הוביל את היהדות לקבוע מספר גדרים ,שנוגעים לתהליך המינוי של המלך ,שיגבילו את
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המלוכה ויעניקו לה משמעות נוספת מעוד צורת שלטון.
הכלל הראשון שבלעדיו אין אפשרות למנות מלך ,הוא שלמלכות ולמינוי תהיה מטרה.
אין זה מספיק למנות מלך משום שאנחנו רוצים שתקום מלכות ,או כמו שעם ישראל
אמר לשמואל "מלך ככל הגויים".
הגמרא בסנהדרין מביאה ברייתא שמסבירה זאת באופן הברור ביותר" :וכן היה ר' יהודה
אומר :שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ :להעמיד להם מלך ,להכרית זרעו של
עמלק ולבנות לה בית הבחירה" )סנהדרין כ ע"ב( .מהברייתא רואים בברור שישנו קשר
עמוק בין שלוש המצוות הללו ,קשר כרונולוגי מובהק שתולה כל שלב בקיומו של
קודמו .ראשית ,מצווים להמליך מלך .אח"כ ,המלך מצווה להנהיג את העם במלחמה עד
אשר ייכרת זרע עמלק .רק לאחר כל זה ,המלך מצווה לבנות את בית הבחירה.
אך מלבד לסדר הכרונולוגי שמציגה ברייתא ,היא גם מראה סיבתיות .מינויו של מלך
אינו יכול לעמוד בפני עצמו ,כערך עליון .הוא מחויב להגיע עם מטרה שאותה הוא
מחויב לבצע .הברייתא עצמה מציגה את שתי מטרות הבסיס שלשמן מוסד המלוכה
נוצר בישראל ,והן מחיית עמלק ובניית המקדש ,אך אין זה אומר שלכל מלך ישנה את
אותה מטרה .בפני כל מלך עומדת מטרה עצמאית ,שלעיתים היא המשך משימתו של
קודמו ולעיתים היא אינה קשורה לו .במקרים נוספים ,מלכותו של מלך מסוים נועדה
לתקן את הנזקים שקודמו יצר.
נציג בעזרת שלוש דוגמאות את הדבר :נפתח בדוד .מלכות דוד התאפיינה באחדותו של
העם .אחרי מות יהושוע ,התפצל העם לשלטון מקומי ,בלי הנהגה כללית .במהלכו של
ספר שופטים אנו רואים פעם אחר פעם שהשבטים לא מאוחדים .לא בשלטון מאוחד,
ואף לא בתחושת הסולידריות עם שבט שנמצא בצרה .שמואל עצמו הצליח לאחד את
העם ,גם אם לא באופן מוחלט ,אך מלכותו של שאול ,פלגה אותו חזרה לשני חלקים:
יהודה ושאר העם .מלכותו של דוד ,כך מסביר הרב ,נועדה כדי לייצר אחדות בעם.
הדוגמה השנייה היא מלכותו של שלמה .שלמה לא נזקק לאחד את העם ,שכן הוא ירש
ממלכה מאוחדת .2משום כך יכול היה שלמה להפנות את מאמציו לבנות את בית
הבחירה .3לאחר השלמת בניית המקדש קבלה מלכותו של שלמה מטרה חדשה ,והיא
הרחבת ממלכת ישראל.
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כבר עמדו על כך שלפי הרב ישה עדיפות למערכת שלטון דמוקרטית ,בה מוגבל
מאוד כוחו של השליט והוא מוחלף אחת לכמה שים  -וכל זה כדי להפחית
מהסכות שישם בשלטון בי אדם.
2
המחלוקות היו מי יירש את דוד מתוך משפחת המלוכה ,ולא שבט שהחליט
למרות בבית דוד.
3
לפי זה יש לומר שמלכותו של שאול ועדה כדי להכרית את זרעו של עמלק .הוא
כשל במשימה זו ומשום כך סרה מלכותו.

גם בית מלא ספרים  -חייב במזוזה!
ינון אברמשוילי )ה'(

הדוגמא השלישית היא מהמלך חזקיהו .מטרת שלטונו היתה להטמיע בעם את תורת
ישראל ,ובמיוחד הכוונה היא לייסד בעם את מערכות השלטון התורניות .באבות דרבי
נתן נאמר מפורשות שמי שייסד את מוסד אנשי כנסת הגדולה לא היה עזרא הסופר
אלא חזקיה המלך.
בסיכום הכלל הראשון עולה בבירור שלא יכולה להיות מלכות לשם מלכות ,אלא היא
נצרכת לסיבת קיום עליונה יותר.
הכלל השני הוא שהעם עצמו ידרוש את המלוכה ,ולא שהיא תונחת עליו מלמעלה .רק
כאשר העם עצמו מרגיש שהוא לא מסוגל להתמודד בעצמו עם האתגרים הניצבים
בפניו -הוא פונה לנביא בדרישה למלך .כל עוד העם אינו מרגיש שלולא המלך אין הוא
יוכל להתקיים ,אין רשות להמליך מלך.
בדרישה עצמה למנות מלך אין משום כפירה בה' ,ואסביר את הדברים .יכולה לעלות
טענה שהרגשת העם ,שבלי מלך אין לו יכולת לשרוד ,משמעותה שהעם לא מאמין ש-
ה' יקיים הבטחתו לישראל .אך כפי שאנו יודעים ממרדכי ,אין ההבנה הזו נכונה.
כשמרדכי משכנע את אסתר לגשת לאחשוורוש ,למרות שלא נקראה אליו ,הוא אומר
לה "ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות" .משמעות דבריו היא שאסתר היא
שלוחתו של ה' להצלת העם .פירוש הדברים הוא שההבטחה תתקיים ,אבל בדרך של
מלך על ישראל.
אם כך עולה השאלה ,במה חטאו בני ישראל כשבקשו משמואל מלך ,הרי אחת
מדרישות הבסיס למלוכה היא בקשת העם למלך? הסיבה לכך ,כך מסביר הרב ,טמונה
באופי הבקשה ,שאותו ניתן לראות מתגובת ה' לשמואל.
הרמב"ם בהלכות מלכים )א ,ה( כותב" :מאחר שהקמת מלך מצווה ,למה לא רצה הקב"ה
כששאלו משמואל מלך? לפי ששאלו בתרעומת ולא שאלו לקיים המצווה ,אלא מפני
שקצו בשמואל הנביא ,שנאמר 'כי לא אותך מאסו כי אותי מאסו מלמלוך עליהם'
)שמואל א' ח ,ז(" .מתשובת הרמב"ם ,המבוססת על הכתובים ,רואים שלמעשה העם לא
עמד בכללי מינוי מלך בישראל .הם לא דרשו מלך משום שחשבו שאינם יכולים
להתמודד בעצמם עם אתגרי השעה ,אלא הם לא רצו יותר במלכות ה' עליהם.
שני הכללים הללו מעניקים לנו תפישה חדשה לגבי מהותו של מנהיג בכלל ,ומלך בפרט.
מלך בישראל הוא למעשה שליח ציבור .הוא זה שמקשר בין העם לבורא ,הוא זה
שמוביל את העם למלחמה ,והוא זה שמוטלת עליו האחריות להוביל את העם לקיים
את רצון הבורא .משום כך חייבת להיות מטרה ומשימה למלך ,וכמו כן הוא זקוק לרצון
העם כדי למלוך.
זהו גם ההבדל המהותי בין מלך ישראל למלך אומות העולם .מלכות אומות העולם הינה
מלכות לשם מלכות ,בלי תכלית כלשהי .אך זאת בעיה ,מכיוון שאין האדם נברא כדי
למשול על בני אדם אחרים .לעומת זאת ,מלך ישראל שונה הוא במהותו .אין מלכותו
מלכות לשם מלכות .אין הוא בא לרדות בנתיניו ,אלא ההיפך .הוא בא לייצגם ,והוא בא
להוביל אותם באתגרים העומדים לפניהם.

יינה של תורה
רעיונות מתורת חב"ד

כאשר קמו קרח ועדתו נגד משה רבנו ,היו בפיו של קורח טענות ושאלות שונות,
שמטרתן הייתה לשים ללעג את משה ותורתו .המדרש
מספר ,שאחת השאלות הייתה" :בית מלא ספרים מהו שיהא פטור מן המזוזה?" .משה
השיב ,כמובן ,שהבית חייב במזוזה ,וכאן מצא קרח עילה להתלוצץ עליו" :וכי שתי
פרשיות מהתורה שכתובות במזוזה )"שמע" ו"והיה אם שמוע"( שקולות יותר מ"בית
מלא ספרים"?!
בטענתו זו ביטא קרח את מהות המחלוקת שלו :הוא טען ,שכל בני ישראל מלאים
קדושה כ"בית מלא ספרים" ,וממילא אין צורך להוסיף עליהם את קדושת ה'מזוזה' -
את הקדושה היתרה של אהרן ובניו הכהנים.
טענה זו הייתה אחת מטענות קרח ,והיא עומדת נגד רצון ה' .הקב"ה רוצה שתהיה
מזוזה גם ב"בית מלא ספרים" ושיהיו כהנים גם בעם ישראל ,אף על פי ש"כולם
קדושים".
אך לכאורה ,מדוע באמת לא די ב"בית מלא ספרים" וצריך גם מזוזה?
ייחודה של המזוזה ,מתבטא בכך שהיא קבועה בפתח הבית הפונה אל הרחוב .היא
מקרינה מקדושתה על יושבי הבית וגם על החוץ .כאשר הבית בלבד "מלא ספרים",
ייתכן שקדושה זו תישאר מובדלת מההתנהגות היום יומית ,אבל כאשר יהודי קובע
בפתח ביתו מזוזה ,אשר בעת יציאתו מהבית אל הרחוב וכן בהיכנסו מהרחוב אל הבית
הוא נזכר בה  -בכך הוא ומכריז ומודיע לכל העולם כולו ,שזהו בית שמכפיף את עצמו
לה' ולתורתו ושחדורה בו ההכרה ש"ה' אלוקינו ה' אחד".
זו גם משמעות הקדושה המיוחדת של הכהנים .אמנם "כל העדה כולם קדושים" ,אך
כדי שקדושה זו תהיה גלויה ובעלת השפעה ,צריכים להיות בעם ישראל אנשים
)במדבר רבה יח ,ג ובעוד מקומות(

מיוחדים שכל מהותם היא הקדושה ועבודת המקדש .אלה הכהנים ,המקרינים
מהקדושה היתרה שלהם על כל עם ישראל ,ומסייעים לכל העם להיות קדושים.
קרח טען שדי בקדושה הבסיסית של עם ישראל ,אך משה ענה לו שגם "בית מלא
ספרים" חייב במזוזה .הקב"ה רוצה שהמזוזה שבפתח הבית תבסס ותבליט את
הקדושה הקיימת בפנים ,ושהכהנים יבליטו וידגישו את הקדושה של כל עם ישראל.
דבר זה מבטא את הגישה הכללית לענייני היהדות :לא די שיהודי מרגיש קדושה וקשר
אל התורה בזמנים מיוחדים ,כמו בשעה שהוא עוסק בלימוד תורה ובקיום מצוות ,או
בימי שבת ומועד .הקשר שלו אל הקב"ה ותורתו צריך לבוא לידי ביטוי בכל רגע של
היממה ,גם כשהוא עוסק בענייני חולין.
יהודי צריך 'לקבוע מזוזה' גם במשמעות הרוחנית  -להציב מולו תמיד את הזיכרון ש"ה'
אלוקינו ה' אחד" ,כדי שבכל רגע של היממה ובכל עיסוק שלו ינהג כרצון ה' .זהו הכלי
להצלחה בכל ענייני התורה והמצוות ולקבלת ברכתו ושמירתו של הקב"ה ,כשם
שהמזוזה שומרת ומגינה על הבית היהודי.
***
בדרך אגב יצוין ,כי "בית מלא ספרים" ו"מזוזה" ,הם שניים מתוך "עשרת המבצעים"
של הרבי מליובאוויטש ,אשר עודד את קיומן בקרב כל עם ישראל )יחד עם "מבצע
תפילין" המוכר" ,מבצע נרות שבת קודש" ועוד( .שני מבצעים אלו קשורים בביתו של
היהודי ,כאשר במבצע "בית מלא ספרים" ,המטרה היא פנימיותו של הבית ,לוודא
שלכל יהודי ישנם לכל הפחות ספרי היסוד הבסיסיים ביותר ,כגון סידור ,חומש
ותהילים .מבצע "מזוזה" ,כאמור לעיל ,שייך הן לתושבי הבית והן אל העוברים ברחוב,
שכן מטרתו לוודא שלכל יהודי יהיו בביתו מזוזות כשרות ,לא רק בדלת הכניסה
הראשית – אלא בכל חדרי הבית.

